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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Với đặc thù mang tính khu biệt của lịch sử hình thành, quá trình 

ra đời và phát triển, di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã trở thành tài sản vô giá của 

dân tộc. Việc nghiên cứu về các di tích ATK nhằm tạo cơ sở cho 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này trong mối liên hệ 

với nhau và trong mối liên hệ vùng đang là vấn đề quan trọng, cấp 

thiết và dường như là một tất yếu của sự liên kết và phát triển mạng 

lưới các di tích lịch sử cách mạng ATK của mỗi địa phương có di 

tích cũng như trong khu vực và cả nước nói chung. Vấn đề này càng 

trở nên cấp thiết hơn khi các di tích lịch sử cách mạng ATK được 

công nhận là di tích quốc gia đặc biệt với nhiều thay đổi về diện mạo 

cũng như quy định quản lý trong tình hình mới. 

Trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về các di tích 

ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, cũng như nhiều 

công trình nghiên cứu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

này. Tuy nhiên, kể từ khi các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc 

biệt, chưa có một công trình nào nghiên cứu về công tác quản lý các di 

tích này để đánh giá một cách toàn diện những thành tựu, hạn chế của 

công tác quản lý di tích nhất là hai khía cạnh quan trọng của công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích và quản lý di tích tiếp cận từ quản lý của nhà 

nước và quản lý của cộng đồng. Bên cạnh đó, việc được công nhận di tích 

quốc gia đặc biệt trong bối cảnh 03 di tích thuộc 03 tỉnh khác nhau nhưng 

có vị trí gần nhau và có nhiều điểm tương đồng về mặt văn hóa, phong 

tục, dân cư, thổ nhưỡng… cũng đòi hỏi phải có một công trình nghiên cứu 

tổng thể đưa ra những đánh giá chi tiết trên cơ sở mối liên kết vùng trong 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn phục vụ cho phát triển kinh tế, xã 

hội của khu vực và cả nước. 
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Ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn thuộc khu vực 

miền núi phía Bắc của đất nước ta, được đồng bào cả nước biết đến với 

truyền thống cách mạng kiên cường bất khuất, lại là nơi khởi thủy, hội 

tụ và giao thoa của những sắc thái văn hóa đặc trưng của các dân tộc 

thiểu số ở miền núi phía Bắc nước ta. Cũng trong khu vực này, các di 

tích lịch sử cách mạng đã trở thành niềm tự hào không chỉ của đồng 

bào nơi đây mà của cả dân tộc ta. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

các di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu của vùng Việt Bắc đã thu được 

những thành công bước đầu trong thời gian qua, tuy nhiên, những 

nghiên cứu về công tác quản lý loại hình di tích cách mạng thuộc khu 

vực này trong những năm gần đây chiếm số lượng không nhiều đặc 

biệt là thiếu những công trình nghiên cứu mang tính chuyên sâu và 

tổng thể về hệ thống di tích cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

Trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng thuộc khu vực nêu trên 

phải kể đến các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đó là di 

tích ATK Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, di tích ATK Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên và di tích ATK Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi được 

công nhận di tích quốc gia đặc biệt, diện mạo những di tích đã có nhiều 

thay đổi so với trước đây về ranh giới cũng như không gian phân bổ 

các di tích thành phần. Điều này đòi hỏi phải có một công trình nghiên 

cứu, đánh giá khách quan, trung thực về thực trạng công tác quản lý 

các di tích nhằm xác định được những thành tựu, hạn chế và nguyên 

nhân của những hạn chế trong công tác quản lý các di tích ATK thời 

gian qua. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý các di tích này trong thời gian tới. Đây là 

nhiệm vụ quan trọng qua đó góp phần gìn giữ và quảng bá những giá 

trị tốt đẹp, trường tồn của khu di tích đến đông đảo nhân dân trong 

nước và bạn bè quốc tế khi đến với cái nôi của cách mạng Việt Nam ở 

ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 
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Từ cách đặt vấn đề trên, NCS nhận thấy rằng, cần có một công 

trình nghiên cứu chuyên sâu về công tác quản lý di tích ATK thuộc 

ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn nhằm nghiên cứu thực 

trạng, tìm ra những thành công, hạn chế trong công tác quản lý tại 

các di tích quốc gia đặc biệt ATK thuộc 3 tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng quản lý các di tích ATK trong thời gian tới. Với lý do đó, NCS 

chọn đề tài “Quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK (qua nghiên 

cứu ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn)” làm đề tài luận án 

tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Nghiên cứu di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn nhằm tìm ra những thành công, hạn 

chế trong công tác quản lý các di tích này thời gian qua. Đưa ra 

những đánh giá, nhận định một cách khách quan về những thành 

công hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế trong công 

tác quản lý các di tích, tạo cơ sở khoa học để đưa ra những giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại các di tích này. 

 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án tập trung 

giải quyết những nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

+ Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, những khái niệm cơ bản có liên 

quan đến đề tài luận án, tổng quan tài liệu các công trình nghiên cứu 

liên quan đến đề tài luận án. 

+ Nghiên cứu tổng thể diện mạo, giá trị các di tích lịch sử cách 

mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

+ Khảo sát, nghiên cứu hoạt động quản lý các di tích lịch sử 

cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

thời điểm hiện tại trên cơ sở quản lý nhà nước và sự tham gia quản lý 

của cộng đồng. 
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+ Đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân những 

hạn chế trong hoạt động quản lý các di tích này. 

+ Trên cơ sở những nhận định, đánh giá một cách khách quan 

về thực trạng công tác quản lý, đề xuất những giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK: Tân Trào, Định Hóa, 

Chợ Đồn thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn tiếp cận 

từ quản lý Nhà nước và sự tham gia quản lý của cộng đồng. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian: Luận án nghiên cứu toàn bộ các khu vực khoanh 

vùng bảo vệ di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, trong đó tập trung nghiên cứu tại 03 

di tích lịch sử cách mạng ATK mang tính chất đại diện tiêu biểu cho 

từng tỉnh là di tích ATK Tân Trào tỉnh Tuyên Quang, Định Hóa tỉnh 

Thái Nguyên và Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.  

Thời gian: Đề tài nghiên cứu công tác quản lý di tích lịch sử 

cách mạng ATK: Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn từ khi các di tích được xếp hạng là di 

tích quốc gia đặc biệt 

4. Câu hỏi nghiên cứu và giải thuyết khoa học  

4.1. Câu hỏi nghiên cứu  

Thực hiện đề tài nghiên cứu “Quản lý di tích lịch sử cách mạng 

ATK (qua nghiên cứu ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn)”, 

NCS đặt ra các câu hỏi nghiên cứu như sau: 

1. Tiếp cận từ quản lý nhà nước, các cấp quản lý nhà nước đã 

thực hiện vai trò của mình như thế nào trong hoạt động quản lý tại 

các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn? 
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2. Với tư cách là những chủ thể gìn giữ những giá trị của di sản 

văn hóa, cộng đồng địa phương nơi có các di tích lịch sử cách mạng 

ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã thể hiện 

vai trò của mình như thế nào trong hoạt động quản lý tại các di tích 

này thời gian qua?  

3. Sự phối hợp giữa Nhà nước và cộng đồng trong quản lý di 

tích lịch sử cách mạng ATK đã thực sự chặt chẽ và hiệu quả? 

4. Cần phải làm gì để phát huy vai trò của cả Nhà nước và cộng 

đồng để công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK hiệu quả hơn? 

4.2. Giả thuyết khoa học  

Nhà nước và cộng đồng đều có vai trò quan trọng trong quản lý 

di tích lịch sử - văn hóa nói chung, di tích lịch sử cách mạng nói 

riêng. Nếu phân cấp rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước 

và cộng đồng, công tác này chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp thống kê; Phương 

pháp phân tích - tổng hợp; Phương pháp logic và lịch sử; Phương pháp 

phỏng vấn; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp điền dã, khảo 

sát thực địa; phương pháp mô hình hóa, phương pháp chuyên gia. 

6. Những đóng góp của luận án  

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về công 

tác quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, đặc biệt là sau khi các di tích 

này được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt với những thay đổi cơ 

bản về diện mạo, phạm vi bảo vệ cũng như những quy định quản lý 

trong tình hình mới đòi hỏi ở một tầm cao mới cả về mặt lý luận và 

thực tiễn.  

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu thực trạng công tác 

quản lý tại cả 3 di tích cách mạng nằm trong mối liên kết vùng và 

trong điều kiện đặc thù của văn hóa vùng miền – văn hóa vùng Việt 

Bắc. Thực trạng công tác quản lý nhà nước tại các di tích nêu trên 
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cũng như sự tham gia quản lý của cộng đồng sẽ cho chúng ta một cái 

nhìn khách quan, chân thực nhất về giá trị các di tích cũng như thành 

công, hạn chế của công tác quản lý các di tích này trong thời gian 

qua. Tạo cơ sở để hoạch định chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị 

các di tích này trong thời gian tới. Việc tổng kết kinh nghiệm từ kết 

quả nghiên cứu của đề tài luận án sẽ đóng vai trò quan trọng trong 

định hướng những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích ATK 

thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Trên cơ sở đó 

góp phần vào thành công của quá trình xây dựng, phát triển đất nước, 

giáo dục ý thức và truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất 

khuất của các thế hệ con người Việt Nam hiện tại và tương lai. 

7. Kết cấu của luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội 

dung luận án được kết cấu gồm 03 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và tổng 

quan về di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn.  

Chương 2: Thực trạng quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK 

nhìn từ phương diện nhà nước và cộng đồng. 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử 

cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 
 

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ 

THUYẾT VÀ KHÁI QUÁT VỀ CÁC DI TÍCH ATK:  

TÂN TRÀO, ĐỊNH HÓA, CHỢ ĐỒN 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý di sản văn hóa 

Quản lý di sản văn hóa là vấn đề đã được các học giả trong nước 

cũng như trên thế giới quan tâm từ rất sớm. Các nghiên cứu của các 
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học giả xoay quanh nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý di 

sản văn hóa. Trong đó các tác giả quan tâm đến các vấn đề cơ bản 

của DSVH như: Sự ra đời của quản lý DSVH; vai trò, chức năng của 

quản lý DSVH; những vấn đề nghiên cứu của quản lý DSVH; cách 

thức thực hành trong quản lý DSVH… 

Giải quyết những vấn đề nêu trên, trên thế giới đã có nhiều công 

trình của nhiều học giả đã nêu những luận bàn và kiến giải với nhiều tác 

giả tiêu biểu như: Peter Howard trong cuốn Di sản: Quản lý, diễn giải và 

bản sắc; Zhan Chang Yuan trong giáo trình Quản lý công nghiệp văn 

hóa; Brian Garrod, Alan Fayall trong nghiên cứu về quản lý di sản và du 

lịch; Arthur Perdersen trong Tài liệu hướng dẫn thực tiễn cho các nhà 

quản lý khu di sản thế giới... 

Ở trong nước, di sản văn hóa đã trở thành đối tượng nghiên cứu 

và là mối quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu chuyên ngành, 

các nhà quản lý di sản văn hóa… đặc biệt là trong những năm gần 

đây khi mà di sản văn hóa chịu tác động của quá trình đô thị hóa và 

ảnh hưởng của việc phát triển nền kinh tế thị trường. Lúc này việc 

quan tâm, nghiên cứu di sản văn hóa không chỉ tập trung ở các vấn đề 

như di sản văn hóa là gì? Di sản cho ai? Di sản văn hóa để làm gì? 

Vai trò của Di sản văn hóa? Hay nội dung quản lý di sản văn hóa… 

Luận bàn và kiến giải cho những vấn đề nêu trên phải kể đến những 

công trình nghiên cứu của các tác giả tiêu biểu như: Tuyển tập Một con 

đường tiếp cận di sản văn hóa [24, 25]; Bùi Hoài Sơn trong bài viết Di 

sản cho ai và câu chuyện về tổ chức lễ hội truyền thống ở Việt Nam 

[65]  và Di sản để làm gì và một số câu chuyện quản lý di sản ở Việt 

Nam [68]; Nguyễn Quốc Hùng trong bài “Vai trò của di sản văn hóa 

trong sự phát triển ở nước ta hiện nay” [37]; Gìn giữ và phát huy giá 

trị di sản văn hóa phi vật thể tại các di tích lịch sử văn hóa và danh 

lam thắng cảnh [35]…; …; Tầm nhìn tương lai đối với di sản văn 

hóa và hệ thống bảo vệ di tích ở nước ta[36]  Đặng Văn Bài trong bài 
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Vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa [6]; 

Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể- từ góc nhìn toàn cầu hóa [7]; 

Bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình phát triển  [8] ….; Lưu Trần 

Tiêu trong bài Mấy vấn đề về hoạt động tu bổ, phục hồi di tích lịch sử 

văn hóa [97]…; Quang Minh và Nguyễn Thị Thu Trang trong bài Vai 

trò của cộng đồng nhìn từ góc độ b ảo tồn di sản văn hóa [53]… Hội 

thảo khoa học Lễ hội - Nhận thức giá trị và giải pháp quản lý [11] do Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia tổ 

chức tại Hà Nội năm 2013; Năm 2014 Hội thảo khoa học quản lý di sản 

văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt nam [12] do Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội; Năm 

2015, Hội thảo khoa học Bảo tồn phát huy giá trị di sản thế giới nhìn từ 

Hoàng thành Thăng Long do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà 

Nội phối hợp với ủy ban UNESCO Vệt Nam tổ chức tại Hà Nội… 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về di tích cách mạng (ATK) 

thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

Trước và sau khi các di tích ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, 

các di tích lịch sử cách mạng ATK đã trở thành đối tượng nghiên cứu 

của nhiều sử gia, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và các ngành khoa 

học liên quan. Nghiên cứu về di tích cách mạng (ATK) thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, các công trình nghiên cứu tập 

trung đến hai khía cạnh cơ bản liên quan đến các di tích này là nghiên 

cứu về ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích; nghiên cứu thứ 

hai tập trung nghiên cứu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích ATK thuộc các tỉnh nêu trên. 

Đứng ở góc nhìn của lịch sử, các nhà sử học đã đánh giá cao vị 

trí các di tích ATK trong kháng chiến dành độc lập dân tộc cũng 

như vai trò các di tích ATK trong đời sống xã hội hiện nay. Viện 

Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng trong cuốn “Lịch sử kháng chiến 
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chống Pháp (1945-1954)” gồm 6 tập, xuất bản năm 1985; Bộ Tư 

lệnh quân khu I trong cuốn “Tổng kết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

chiến lược quân sự của Liên khu Việt Bắc (1945-1954)” [13, 14]; 

Nguyễn Xuân Minh, Hoàng Ngọc La, Đỗ Hồng Thái thuộc Khoa 

lịch sử, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc trong đề tài nghiên cứu 

“Tìm hiểu an toàn khu Trung ương(ATK) trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1945-1954)”[52]… Phạm Thuyết trong bài 

Di tích lịch sử cách mạng huyện Sơn Dương [86]; Phù Ninh trong 

bài Di tích lịch sử Tuyên Quang [56]; Nguyễn Khoa Điềm trong bài 

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc [29]; Văn Tạo trong bài Cách mạng tháng tám - một số 

vấn đề lịch sử [70]… 

 1.1.3. Các công trình nghiên cứu về quản lý di tích cách 

mạng (ATK) thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

Tác giả Hoàng Như Loan trong “Công tác bảo tồn , tôn taọ và 

phát huy giá trị các di tích lịch sử – Lưu niêṃ về Chủ tic̣h Hồ Chí 

Minh taị k hu di tích lic̣h sử Tân Trào – ATK” [47]; Nguyễn Quốc 

Hùng trong bài viết: “Di tích lịch sử cách mạng – bằng chứng của sự 

thay đổi” [43]; Tác giả Phạm Xanh trong Bài viết “Đôi điều suy nghĩ 

về di tích cách mạng” [117]; Tác giả Trần Đức Nguyên trong bài 

“Phát huy giá trị của các di tích cách mạng kháng chiến trên địa bàn 

thủ đô Hà Nội” [57] ..... 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu về công tác quản lý các 

di tích lịch sử cách mạng thuộc ba tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, 

Bắc Kạn đến nay không nhiều, đa phần các công trình nghiên cứu ở 

dạng nhỏ lẻ, riêng biệt mà không có sự gắn kết các di tích với nhau. 

Bên cạnh đó, cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu 

một cách tập trung thực trạng công tác quản lý tại cả 03 di tích thuộc 

địa bàn 03 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn trong khuôn 

khổ một công trình nghiên cứu và đánh giá. Đây là khoảng đất trồng 

để NCS triển khai đề tài luận án của mình.  
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Qua phần tổng quan về các tài liệu, các công trình nghiên cứu 

có liên quan đến nội dung luận án, NCS rút ra một số nhận định bước 

đầu như sau: 

- Quản lý di sản văn hóa hiện nay là một vấn đề được nhiều nhà 

nghiên cứu, nhà quản lý quan tâm, thể hiện qua nhiều bài viết, công 

trình nghiên cứu trên cả hai phương diện lý luận cũng như thực tiễn. 

Các quan điểm về quản lý DSVH của các nhà nghiên cứu trong và 

ngoài nước có nhiều điểm tương đồng, tập trung đề cập nhiều đến vấn 

đề về nguồn gốc của di sản văn hóa, vai trò, chức năng của di sản văn 

hóa cũng như vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH trong đời 

sống xã hội đương đại. 

- Các nghiên cứu về di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn thuộc nhiều cấp độ khác 

nhau: Từ các bản báo cáo khảo sát, báo cáo về di tích đến những bài 

viết trên tạp chí chuyên ngành; các khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận 

án tiến sỹ; các công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, các cuộc hội 

thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia…. Các nghiên cứu về khu di sản 

với ý nghĩa là các đối tượng của công tác quản lý phần nhiều mang 

tính giới thiệu về vai trò, vị trí của các di tích ATK cũng như những 

đóng góp to lớn của quân và dân vùng ATK trong kháng chiến giành 

độc lập dân tộc, nguồn gốc, hiện trạng của khu di tích dưới góc độ 

lịch sử, văn hóa, quân sự .  

Tuy nhiên, các nghiên cứu về quản lý DSVH của các nhà nghiên 

cứu đi trước chưa đề cập một cách bao quát những vấn đề như sau: 

Thứ nhất, các công trình tập trung nghiên cứu các di tích lịch sử 

cách mạng ATK dưới góc nhìn lịch sử, quân sự. Vấn đề quản lý di 

tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn chưa được quan tâm đúng mức ở những công trình 

nghiên cứu mang tính chuyên sâu, việc nghiên cứu tập trung chủ yếu 

ở những bài viết nhỏ lẻ, hoặc được khai thác dưới góc độ phát triển 

du lịch. Vấn đề phát huy giá trị di tích trên tinh thần dựa vào cộng 
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đồng và phát triển văn hóa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn di tích 

chưa được đề cập đến.  

Thứ hai, hầu hết các công trình chỉ đề cập tới vấn đề là đối tượng 

quản lý mà chưa xem xét đến công cụ quản lý. Quản lý DSVH về bản 

chất là quản lý các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, đồng 

thời quản lý những hoạt động kinh tế - xã hội trong các khu vực bảo vệ 

di tích có khả năng gây áp lực tới việc bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành 

di tích. Trong hệ thống các công cụ quản lý, vấn đề chiến lược bảo tồn, 

phát huy giá trị di tích, các quy hoạch di tích và các dự án bảo tồn các 

di tích ATK… chưa được đi sâu nghiên cứu, bàn luận. 

Thứ ba, vấn đề về bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc 

trong mối liên hệ với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng 

ATK chưa được đặt vấn đề và quan tâm một cách đúng mức. Trong 

khi đó thực tiễn công tác quản lý tại các di tích này thì ưu thế về văn 

hóa vùng miền, đời sống của bà con các dân tộc vùng Việt Bắc lại nổi 

lên như một thế mạnh ở dạng tiềm năng cần khai thác và sử dụng. 

Thứ tư, đối với di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, ngoài những vấn đề chưa 

được đề cập tới như nêu trên, đến nay, chưa có nghiên cứu một cách 

cụ thể, có hệ thống về các vấn đề quản lý các di tích sau khi các di 

tích được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt với những tác động 

theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực tới di tích, đây là một thách 

thức không nhỏ đối với các nhà quản lý và chính quyền địa phương 

trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. 

Thứ năm, việc xem xét vấn đề phát huy giá trị các di tích cách 

mạng ATK nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

trên cơ sở liên kết tiềm năng, giá trị các di tích trong tổng thể vùng 

văn hóa Việt Bắc chưa được quan tâm, nghiên cứu một cách tổng thể 

trên cơ sở phân tích thực trạng từng khu, điểm các di tích ATK. 

Qua nghiên cứu tổng quan tài liệu các công trình nghiên cứu 

về quản lý DSVH nói chung, quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK 
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thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, có thể thấy cho 

đến nay chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách 

chuyên sâu, toàn diện về công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng 

ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn nhằm khái 

quát những vấn đề chung nhất về công tác quản lý tại các di tích 

này, trên cơ sở đó đánh giá những ưu điểm, những tồn tại hạn chế 

và nguyên nhân nhằm định hướng để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý các di tích này. Các nghiên cứu đi trước chưa 

tiếp cận, còn bỏ ngỏ sẽ là khoảng trống nhất định mà NCS sẽ tiếp 

tục tìm hiểu, nghiên cứu trong luận án. Những nghiên cứu của các 

học giả đi trước, đây sẽ là nguồn tư liệu quan trọng, có nhiều ý 

nghĩa, giá trị để luận án tham khảo, kế thừa nhằm phục vụ cho quá 

trình nghiên cứu. 

1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm liên quan  

1.2.2.1. Di sản văn hóa 

1.2.2.2. Di tích lịch sử - văn hóa  

1.2.2.3. Di tích lịch sử cách mạng 

1.2.2.4. Quản lý  

1.2.2.5. Quản lý nhà nước về Di sản văn hóa  

1.2.2.7. Cộng đồng 

1.2.2. Lý thuyết vận dụng để triển khai luận án 

Xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu, NCS lựa chọn lý thuyết vai 

trò làm cơ sở lý thuyết vận dụng để triển khai luận án.  

1.3. Tổng quan về di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn  

1.3.1. Lịch sử hình thành 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK do Trung ương Đảng, Chính 

phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đã trở thành những địa danh 

lịch sử nổi tiếng; Những địa danh nêu trên đã trở thành Thủ đô lâm 
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thời khu giải phóng Việt Bắc. Các di tích còn lại cho đến ngày nay đã 

trở thành những nhân chứng sống quan trọng, minh chứng cho một 

thời kỳ lịch sử gian khổ, oanh liệt, hào hùng và đầy vàng son của dân 

tộc ta. Đến nay, có di tích vẫn còn nguyên vẹn, có những di tích đã 

xuống cấp hoặc chỉ còn lại bia ghi dấu sự kiện… nhưng sự tồn tại của 

những di tích ATK đã tô đậm thêm quá khứ hào hùng, bất khuất cũng 

như những đóng góp của quân và dân vùng ATK trong chiều dài lịch 

sử dân tộc.  

1.3.2. Đặc điểm của khu di tích 

1.3.2.1. Khái quát chung về di tích ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

Với diện tích các khu vực bảo vệ nằm trải dài trên địa phận 

nhiều xã và huyện thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn, các di tích quốc gia đặc biệt ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn bao gồm nhiều di tích lịch sử cách mạng và các loại hình di sản 

văn hóa phi vật thể gắn với người dân các dân tộc địa phương thuộc 

các di tích tạo nên một sắc màu đa văn hóa mang đậm dấu ấn vùng 

miền của những di tích này. Mỗi di tích quốc gia đặc biệt ATK thuộc 

các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đều bao gồm một 

quần thể với nhiều điểm di tích, bao gồm di tích lịch sử cấp quốc gia, 

cấp tỉnh và các di tích đang trong quá trình kiểm kê, lập hồ sơ tạo nên 

một hệ thống di tích đa dạng, phong phú và trải dài trên không gian 

văn hóa đậm tính chất vùng miền của khu vực trung du miền núi phía 

Bắc nước ta (chi tiết tham khảo tại phụ lục 05 đính kèm luận án). 

1.3.2.2. Khái quát những đặc trưng tiêu biểu  

- Thứ nhất, các di tích lịch sử cách mạng ATK đều có không 

gian phân bổ trải dài trên địa phận hành chính nhiều địa phương.  

- Thứ hai, các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn là một trong những di tích lịch 

sử cách mạng hiếm hoi còn lưu giữ lại đầy đủ các di tích trước đây là 
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cơ quan hoạt động của Đảng, Chính phủ và nhà nước ta trong những 

năm kháng chiến.  

- Thứ ba, đặc điểm của các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn là vật liệu xây dựng nên các di tích này 

chủ yếu bằng tranh, tre, nứa, lá, là loại vật liệu sẵn có từ tự nhiên tại 

địa phương nhưng lại kém về mặt tuổi thọ, độ bền vững trước sự xâm 

hại của côn trùng cũng như thời tiết khắc nghiệt của vùng núi phía 

Bắc nước ta.  

- Thứ tư, đặc điểm nổi bật nữa của các di tích lịch sử cách mạng 

ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn là phần lớn số lượng các di tích 

đều gắn với hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, 

Bộ, Ban, Ngành và đoàn thể quần chúng hoặc gắn với những sự kiện 

quan trọng trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Pháp của 

quân và dân ta. 

1.3.3. Giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích  

1.3.3.1. Giá trị lịch sử 

- Các di tích lịch sử cách mạng thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn là nơi ra đời các chiến lược, sách lược cách 

mạng của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ cách mạng kháng chiến 

- Các di tích lịch sử cách mạng thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn là Nơi ở, làm việc của toàn bộ các cơ quan 

Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến 

- Việc lựa chọn các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

làm trung tâm thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiên thể hiện 

tầm nhìn chiến lược của Đảng ta  

1.3.3.2. Giá trị văn hóa 

Bên cạnh giá trị lịch sử, các di tích lịch sử cách mạng ATK 

thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn còn là nơi lưu 

giữ nhiều giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Đó là 

kiến trúc nhà sàn của của đồng bào dân tộc Tày, nhà đất của người 
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Dao và người Mông; Trang phục dân tộc đặc trưng của đồng bào các 

dân tộc Tày, Mông, Dao; ẩm thực đặc trưng của vùng dân tộc miền 

núi phía Bắc cùng một nền di sản văn hóa phi vật thể là văn học nghệ 

thuật dân gian truyền thống phong  phú, và đặc sắc với nhiều loại 

hình: Tiếng nói; Ngữ văn dân gian, bao gồm hát ru, thơ, ca dao, tục 

ngữ; Nghệ thuật trình diễn dân gian, bao gồm âm nhạc, múa, hát; Các 

phong tục tập quán xã hội… 

 

Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ  DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG  

ATK NHÌN TỪ PHƢƠNG DIỆN NHÀ NƢỚC VÀ CỘNG ĐỒNG   

 

2.1. Thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng 

ATK từ các cơ quan nhà nƣớc 

2.1.1. Các hoạt động quản lý của Nhà nước 

2.1.1.1. Tạo hành lang pháp lý để quản lý di tích 

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

- Xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án bảo tồn di tích 

2.1.1.2. Thành lập các cơ quan quản lý di tích 

Ban quản lý các khu, điểm di tích lịch sử cách mạng ATK Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có vị trí, chức năng, nhiệm vụ nhất định 

trong quản lý các di tích ATK. Cũng như các di tích khác trong toàn 

quốc, di tích lịch sử cách mạng ATK cũng chịu sự quản lý, giám sát 

chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn ở Trung ương mà cụ thể là Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các cấp cũng như Ban Quản lý 

các di tích. Theo đó, với chức năng, nhiệm vụ cụ thể mỗi cấp quản lý 

đều có vai trò riêng biệt trong quản lý các di tích như sau:  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 
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2.1.1.3. Đầu tư kinh phí cho các hoạt động quản lý, tu bổ và tôn 

tạo khu di tích 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta 

trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của dân tộc, các di 

tích lịch sử cách mạng ATK đã bước đầu được quan tâm, đầu tư tu bổ 

và tôn tạo. Với vai trò quan trọng là cái nôi của cách mạng, các di 

tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đã được 

các cấp quản lý di tích thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn chú trọng quan tâm đầu tư nhằm tu bổ và tôn tạo các di tích này. 

2.1.1.4. Đào tạo nguồn nhân lực làm công tác quản lý, tu bổ và 

tôn tạo khu di tích 

Nguồn lực con người là một trong những yếu tố đóng vai trò 

quan trọng, quyết định trong quá trình thực hiện công tác quản lý di 

tích ATK. Để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

gắn với mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương cần quan 

tâm đầu tư, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ 

được giao. 

2.1.1.5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn, 

phát huy giá trị khu di tích 

- Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, quản lý hiện vật tại di tích 

- Hoạt động phát huy giá trị di tích 

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo tồn, phát huy giá 

trị di tích 

2.1.1.6. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về di tích 

Trong những năm qua, các cấp quản lý các di tích lịch sử cách 

mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã 

thường xuyên tiến hành thanh tra kiểm tra đối với công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, 

Định Hóa, Chợ Đồn, theo đó các vấn đề có liên quan đến việc chấp 

hành pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di tích, đặc biệt là các vấn 
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đề liên quan đến công tác bảo vệ, bảo tồn di tích, vệ sinh môi 

trường, kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú, tổ chức lễ hội… thuộc 

địa bàn di tích.  

2.1.2. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công 

tác quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK 

Quá trình quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, 

Định Hóa, Chợ Đồn được thực hiện nhất quán theo phân cấp quản lý 

cụ thể. Về mặt hành chính nhà nước là sự quản lý nhất quán từ Trung 

ương tới địa phương. Trong thực hiện cơ chế phối hợp quản lý khu di 

sản, BQL các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn, UBND các huyện và xã có di tích đóng vai trò quan trọng, trực 

tiếp tham gia việc quản lý các di tích. 

 2.2. Thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử ATK từ 

cộng đồng 

 2.2.1. Các hoạt động của cộng đồng trong công tác quản lý di 

tích lịch sử cách mạng ATK  

2.2.1.1. Cộng đồng trong công tác bảo vệ, bảo tồn di tích  

Trong hoạt động quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng ATK, 

cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích này.  

2.2.1.2. Hoạt động khai thác và phát huy giá trị di tích của 

cộng đồng 

Đối với việc khai thác và phát huy giá trị di tích, cộng đồng 

đóng vai trò then chốt và là nguồn nhân lực chính tham gia vào công 

tác này. 

2.2.2. Sự phối hợp giữa cộng đồng và nhà nước trong công 

tác quản lý các di tích 

Trong các chủ thể liên quan, cộng đồng là các chủ thể gắn kết 

chặt chẽ đối với công tác quản lý di tích. Vai trò của cộng đồng trong 

việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích là rất to lớn.   
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2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Đánh giá về hoạt động quản lý và cơ chế phối hợp của 

các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý di tích lịch sử cách 

mạng ATK 

2.3.1.1. Những kết quả đạt được  

2.3.1.2. Những bất cập và hạn chế  

2.3.2. Đánh giá về hoạt động quản lý và cơ chế phối hợp của 

cộng đồng với nhà nước trong công tác quản lý di tích 

2.3.2.1. Những kết quả đạt được  

2.3.2.2. Những bất cập và hạn chế  

2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 

 

Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH  

LỊCH SỬ CÁCH MẠNG ATK THUỘC BA TỈNH  

TUYÊN QUANG, THÁI NGUYÊN, BẮC KẠN  

 
3.1. Những căn cứ để đƣa ra giải pháp 

3.1.1. Những yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý của Nhà 

nước và cộng đồng đối với di tích lịch sử cách mạng ATK 

3.1.1.1. Những yếu tố tích cực 

3.1.1.2. Những yếu tố tiêu cực 

3.1.2. Phương pháp, mục tiêu quản lý di tích lịch sử cách 

mạng ATK 

3.1.3. Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 

hoạt động quản lý di tích và di tích lịch sử cách mạng 

3.1.4. Một số bài học kinh nghiệm trong quản lý di tích lịch sử 

hiện nay (qua kinh nghiệm công tác quản lý di tích tại phố cổ Hội 

An, Khu di tích Kim Liên, khu đền Gióng) 

3.1.4.1. Quản lý di tích tại phố cổ Hội An, Khu di tích Kim Liên, 

khu đền Gióng  
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3.1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm trong quản lý di tích lịch sử 

hiện nay 

Thứ nhất: Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với 

điều kiện thực tế tại di tích 

Thứ hai: Tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể 

làm căn cứ để triển khai các dự án bảo tồn và phát huy giá trị các 

di tích 

Thứ ba: Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa  

Thứ tư: Bảo tồn DSVH vật thể gắn với bảo tồn DSVH phi vật 

thể trên địa bàn di tích 

Thứ năm: Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản trên cơ sở đảm 

bảo sự hài hòa các mối quan hệ, bảo tồn di tích gắn với bảo tồn 

không gian cảnh quan di tích  

Thứ sáu: Quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực quản lý di 

tích 

Thứ bẩy: Xây dựng bộ máy quản lý đủ chức năng, thẩm quyền để 

quản lý di tích  

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các di tích 

lịch sử cách mạng ATK 

  3.2.1. Với các cơ quan nhà nước 

3.2.1.1. Xây dựng và ban hành những quy định, cơ chế, chính 

sách mang tính đặc thù nhằm tăng cường đầu tư cho công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị các di tích ATK  

3.2.1.2. Tập trung đầu tư xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng 

thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

3.2.1.3. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên cơ sở phát 

triển du lịch về nguồn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và tăng 

cường mối liên hệ vùng văn hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị các 

di tích 
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3.2.1.4. Giải pháp nâng cấp, kiện toàn bộ máy quản lý Di tích 

3.2.1.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra  

3.2.2. Đối với cộng đồng 

3.2.2.1. Khuyến khích và nâng cao vai trò của cộng đồng trong 

việc trực tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị các 

DSVH gắn với di tích ATK 

3.2.2.2. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK 

thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn gắn với giá trị 

di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc vùng văn hóa 

Việt Bắc  

KẾT LUẬN  

1. Trên cơ sở khảo sát, điều tra tại địa bàn nghiên cứu là các di 

tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, đồng thời tập hợp các 

nguồn tư liệu đã công bố, luận án tập trung mô tả tổng quan về các di 

tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, đặc trưng cũng như giá trị 

lịch sử, văn hóa của khu di tích. Thực trạng công tác quản lý tại các 

di tích này đã được tập trung phân tích, đánh giá qua đó làm rõ mặt 

mạnh, mặt yếu, cơ hội và thách thức trong quản lý các di tích. Luận 

án đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các 

di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn trong thời gian tới.   

2. Để nghiên cứu công tác quản lý các di tích ATK qua nghiên 

cứu tại ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, NCS đã sử 

dụng lý thuyết vai trò của các bên liên quan. Lý thuyết này, được vận 

dụng để nghiên cứu vai trò của các bên liên quan: Nhà nước, cộng 

đồng, du khách… trong hoạt động quản lý tại các điểm nghiên cứu. 

Trên cơ sở vai trò các bên liên quan trong hoạt động quản lý của các 

cấp và của cộng đồng thời gian qua tại các di tích cách mạng ATK, 

luận án đã nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động quản lý, tìm ra 

được những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 
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trong công tác quản lý tại các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn trong thời gian qua tiếp cận từ quản lý nhà nước và sự tham gia 

quản lý của cộng đồng. 

3. Các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn có một hệ thống các di tích lịch sử tồn 

tại đa dạng trong không gian của một vùng văn hóa đậm đà màu sắc 

địa phương và cũng hết sức đa dạng, phức tạp. Nơi đây có cả di sản 

văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể với nhiều loại hình di 

sản văn hóa đa dạng với đầy đủ hệ thống các di tích lịch sử cách 

mạng phong phú, đánh dấu những giai đoạn lịch sử quan trọng của 

dân tộc. Di tích lịch sử cách mạng ATK chính là nguồn tài nguyên 

văn hóa quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của vùng 

Việt Bắc nói riêng, cả nước nói chung. Các di tích được nhà nước 

quan tâm đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị sẽ trở thành một động lực 

quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội của địa phương. Việc khai thác, phát huy giá trị các di tích ATK 

thuộc các điểm nghiên cứu sẽ đem lại nguồn lợi thiết thực cho cộng 

đồng và xã hội, và đây cũng chính là lời giải cho bài toán phát triển 

bền vững các di tích trên cơ sở khai thác giá trị phục vụ du lịch. 

4. Trong công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK 

thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, nhà nước giữ vai 

trò chủ đạo, điều này được thể hiện trong sự phân cấp quản lý và các 

hoạt động của nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các 

di tích, thể hiện ở các mặt công tác: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, 

dự án bảo tồn; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ 

công tác quản lý các di tích; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về di tích; tổ chức hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích... Các hoạt động quản lý nhà nước tại các di 

tích đã thể hiện sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý. Trên thực tế, 

qua khảo sát các BQL tại các di tích, vai trò của cộng đồng đã được 
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thể hiện rõ nét trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, điều 

này được thể hiện rõ nét qua việc người dân được tham gia công tác 

bảo vệ, bảo tồn các di tích, tổ chức huy động các nguồn lực xã hội để 

thực hiện việc tu bổ, tôn tạo các di tích, đồng thời tham gia vào các 

hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá, khai thác và phát huy giá trị các 

điểm di tích.  

5. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác 

quản lý tại các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn kể từ sau 

khi các di tích được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, trong đó đi sâu 

vào hai nội dung cơ bản là quản lý khu di sản tiếp cận từ vai trò quản 

lý nhà nước và sự tham gia trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích của cộng đồng. Qua đó, luận án bước đầu đưa ra những đánh giá 

về hiệu quả công tác quản lý di tích tại các điểm nghiên cứu, tìm ra 

những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thời gian qua trên cả hai 

phương diện của công tác quản lý là quản lý nhà nước và sự tham gia 

của cộng đồng.  

6. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, chính quyền và nhân dân 

các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đang tích cực quan 

tâm và tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

ATK. Thực tế cũng cho thấy trong những năm vừa qua, Đảng bộ và 

chính quyền các tỉnh có di tích đã có những quan tâm đầu tư cho 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK, điều này được 

thể hiện ở việc ban hành các cơ chế, chính sách, đầu tư nguồn lực và 

con người, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng dân tộc địa 

phương… cho công tác này. Trên cơ sở quan điểm, nghị quyết của 

Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nước trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích cách mạng trong đời sống xã hội đương 

đại, cần thiết phải đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

của công tác quản lý tại các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 
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Đồn như: tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể; Đẩy 

mạnh khai thác và phát huy giá trị các di tích trên cơ sở phát triển du 

lịch, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và tăng cường mối liên hệ 

vùng văn hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị các di tích; Xây dựng 

và ban hành những cơ chế, chính sách mang tính đặc thù nhằm tăng 

cường đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

ATK; Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK thuộc 

các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn gắn với giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể vùng văn hóa Việt Bắc… đó là những giải pháp 

mang tính thực tiễn cao có thể giúp các nhà quản lý khu di sản tham 

khảo và áp dụng trong thực tiễn công tác quản lý các điểm di tích, 

qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương một 

cách bền vững. 

7. Trong quá trình tiếp cận vấn đề “Quản lý di tích lịch sử cách 

mạng ATK (qua nghiên cứu ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn)”, 

thì phương án lựa chọn các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn 

là hợp lý. Việc quản lý các di tích này được thực hiện theo nội dung quy 

định của Luật di sản văn hóa và các quy định hiện hành của chính quyền 

địa phương các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. Những 

thành tựu, hạn chế của công tác quản lý các di tích ATK Tân Trào, Định 

Hóa, Chợ Đồn được thể hiện trong nội dung luận án đã góp phần thực 

hiện hóa chủ trương của Đảng theo tinh thần mà các Nghị quyết của 

Đảng đã đề ra. Hoạt động quản lý các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, 

Chợ Đồn trong thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm, nghị quyết của 

Đảng về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK phục vụ cho phát 

triển kinh tế xã hội địa phương và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng 

tự hào dân tộc cho các thế hệ con người Việt Nam.  

8. Luận án đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu được nêu ở 

đầu luận án. Đưa ra những vai trò hoạt động cụ thể của các cấp quản 

lý nhà nước và của cộng đồng trong thời gian qua để thấy được 
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những thành công, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ 

sở tình hình thực tiễn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

9. Thông qua các kết quả nghiên cứu, có thể nhận thức được 

những vấn đề liên quan đến một di tích ATK không chỉ bó hẹp trong 

phạm vi một hoặc nhiều điểm di tích thuộc địa bàn ATK mà có mối 

liên hệ với một vùng văn hóa với sự tồn tại nhiều di tích ATK trong 

vùng văn hóa đó. Trong không gian văn hóa Việt Bắc, bản sắc văn 

hóa các dân tộc vùng Việt Bắc đóng vai trò quan trọng, chứa đựng 

các yếu tố văn hóa gắn với các di tích ATK trong quá trình tồn tại và 

phát triển của mình… Vì vậy trong những vấn đề có thể tiếp cận, 

chúng tôi nhận thấy một vài nghiên cứu khả thi có thể tiếp tục triển 

khai, chẳng hạn: nghiên cứu tiểu vùng văn hóa Việt Bắc trong mối 

liên hệ với các di tích cách mạng ATK; mối liên hệ vùng trong phát 

huy giá trị các di tích cách mạng ATK; nghiên cứu DSVH phi vật thể 

của đồng bào dân tộc vùng Việt Bắc phục vụ cho phát huy giá trị các 

di tích ATK...  
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